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Geachte  confrère,

Vandaag  kreeg  ik een e-mail  onder  ogen  die uw cliënte  (ín de persoon  van de heer  

 naar  mijn  cliënte  verstuurde.  In  deze  e-mail  schrijft  de  heer  Kamsteeg d   derdag

 

12

 december  2019  stukken  per  post  zouden  zíjn  verzonden  naar  mijn  cliënten.  Mijn clíënte

 

heeft

 

tot

 

op

 heden  de  bedoelde  post  niet  ontvangen.  Ik  heb  evenmin  van  u  een  reactie ontvangen

 

op

 

mijn

 

brief

 van  I  8  december  2019.  De  heer  Kamsteeg vroeg  mijn  cli   of  zij rechtstreeks

 

met

 

hem

 wílde  contacten  en  niet"via  de  omweg  van  advocaten".  Ik  sta  mijn  clíënte  nog steeds

 

bij

 

in

 

deze

 kwestie  en  ik  heb  u  om  een  reactie  verzocht.

Als de heer  gelíjk  heeft  en er daadwerkelíjk  stukken  zijn verzonden,  dan geldt  dat mijn

clíënte  deze  niet heeft  ontvangen.  De heer  stuurde  mijn cliënte  een foto  van de envelop

waarvan  híj aangeeft  dat  die op 12 december  2019  verzonden  is. Als dat al zo ís, dan is dat  wel een

dunne  envelop  als je kíjkt  naar  de hoeveelheíd  informatíe  die uw cliënte  op grond  van de

beschikking  ín hoger  beroep  díent  te verstrekken.

Voorts  vind ik het -  als er stukken  zijn verzonden  -  echt  onzorgvuldíg  hoe uw clíënte  hierín  heeft

geacteerd.  Waarom  is hierover  niet  vooraf  netjes  gecommuniceerd  en afgestemd?  Waarom  heeft  u

de stukken  níet naar  mijn kantoor  verzonden?  Waarom  zijn er geen  stukken  fysiek  overhandigd?

Waarom  zijn de stukken  niet per aangetekende  post  verzonden?  Het gaat  hier  over  een procedure

inzake  privacy  en schendingen  daarvan.  De heer  kwam  ik in eerdere  stukken  zelfs  tegen

met  de titel van 'Functionarís  Gegevensbescherming'.  Zo ga je dan niet te werk,  is mijn stellige

overtuiging.

DERDENGELDE sic IBAN KVK 

Op a! onze vverkzaaamheden, die worden verricht op basís van eeiï overeenkomst van opdracht zijn uitsluitenö onze eigen algemene voúrwaarden van toepassing. Deze zijn op 12 )uli 2019  gedeponeerd bij de rechtbank  Gelderland,

Vel-klijgbaar öp ClnS kantooí- en dil'eCt te raadplegen Vl  Op Verzoek zenden Wij u een exemplaar Van öllZe  VOOrVdaarderl  tOe Elke aansprakelijkhei(i  VOOI SCl'lade iS

beperkt toï het bedrag waarvoor de door ons verplicht afgesloten beíoepsaansprakelijkl'ieiösverzekering aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd  ine't  het  bedrag  van het  eigen  risico.
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Als ík het standpunt  van uw cliënte  volg en er dan vanuit  ga dat  zíj een envelop  heeft  verzonden,

dan staat  vast  dat  er sprake  ís van een datalek.  Het gaat  hier  immers  over  persoonsgegevens  die

nu ergens  zijn waar  ze niet horen  te zijn. Uw cliënte  dient  dit datalek  te melden.  Dat zal de heer

als functíonarís  kunnen  bevestigen.  De aangewezen  weg is dat uw cliënte  zelf  meldíng

maakt  bij de Autoriteit  Persoonsgegevens  in plaats  van dat mijn cliënte  dat zou gaan  doen.  Maar

dan moet  uw cliënte  hierin  wel handelen  en verantwoordeIijkheid  nemen.

Namens  cliënte  verzoek,  en voor  zover  nodíg sommeer,  ík uw cliënte  om mij uíterlíjk  dínsdaq  24

december  2019  voor  10.30  uur:

Schriftelijk  te bevestígen  dat zij meldíng  heeft  gedaan  van het datalek  bij de Autoriteit

Persoonsgegevens;

Een kopíe  te verstrekken  van de bij de Autoríteit  Persoonsgegevens  ingediende  melding.

Ik maak  uít de e-maíl  van de heer  op dat de stukken  (alle genoemde  documenten  in het

díctum  van de beschikking  ín hoger  beroep)  door  hem al zijn uitgezocht.  Het is dan een kleine

moeite  om op zeer  korte  termijn  deze  documenten  opníeuw  -  op een zorgvuldige  wijze  -  aan míj te

verstrekken.  In mijn bríeí  van woensdag  18 december  stelde  ik een termijn  van 3 januari  2020.  Díe

datum  moet  ruimschoots  haalbaar  zijn.

Door  de handelwíjze  van uw clíënte  wordt  mijn cííënte  opnieuw  gedwongen  om kosten  voor

rechtsbíjstand  te maken.  Deze  kosten  zijn voor  rekeníng  van uw cliënte.  Het zou uw cliënte  sieren

índien  zij ook  voor  dít financiële  aspect  haar  verantwoordelijkheid  zou nemen.

Om er zeker  van te zijn dat deze  bríef  ook bij uw cliënte  aankomt  en vanwege  het feít dat hierboven

een sommatie  staat  vermeld  díe op rechtsgevolg  is gericht,  zet ík de heer  in de cc van de

e-mail  aan u.

alle rechten voor en verneem graag tijdíg van u.
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